
 
 

 

ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය වවද්ය පීඨකේ 150 වන සංවත්සරය සනිටුහන් කිරීම නිමිත්කෙන් ශ්රී ලං ො මහ 

බ ංකුව සංසරණය සඳහො භොවිෙො  රනු ලබන සමරු  ොසියක් නිකුත්  රයි 

 

ශ්රී ලංකාවේ ප්රථම වෛද්ය පීඨය වලස වකාළඹ විශ්ෛ විද්යාලයීය වෛද්ය පීඨය විසින් ලබා දුන් ජාතික 

ද්ායකත්ෛය අගයමින් එහි 150 ෛන සංෛත්සරය සනිටුහන් කිරීම නිමිත්වෙන් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුෛ විසින් 

රුපියල් 20 ක මුහුණෙ ෛටිනාකමක් සහිෙ සංසරණය සඳහා භාවිො කරනු ලබන සමරු කාසියක් නිකුත් 

කරන ලදී. වමම කාසිය නිකුත් කිරීම වකාළඹ විශ්ෛ විද්යාලයීය වෛද්ය පීඨවේ ඉල්ීම පරිදි සිදු කරන ලදී. 

 

කාසිවේ මුහුණෙ කාසිවේ පිටුපස 

  

කාසිය මධ්යවේ වකාළඹ විශ්ෛ විද්යාලයීය වෛද්ය 

පීඨවේ ලාංඡනය නිරූපණය වේ. ලාංඡනයට 

ඉහළින් “150” විශාල ඉලක්කමින් ද්, ලාංඡනයට 

පහළින් “1870-2020” කුඩා ඉලක්කමින් ද් දිස් වේ. 

කාසිය පරිධිවේ ඉංග්රීසි, සිංහල සහ වද්මළ 

භාෂාෛලින් “වකාළඹ වෛද්ය පීඨය” වලස දිස් වේ. 

කාසිවේ මුහුණෙ ෛටිනාකම “20” විශාල 

ඉලක්කමින් සහ “රුපියල් විස්සයි” යන ෛචන 

සිංහල, වද්මළ සහ ඉංග්රීසි භාෂා ෛලින්ද් කාසිය 

මධ්යවේද්, එයට පහළින් “2020” ෛර්ෂය ද් දිස් වේ. 

“ශ්රී ලංකා” යන ෛචන වද්මළ, සිංහල සහ ඉංග්රීසි 

භාෂා ෛලින් කාසිවේ ඉහළ ද්ාරවේ පරිධිවේ දිස් වේ. 

 

කාසිය පිළිබඳ විස්ෙර 

 ොසිකේ සඳහන් වර්ෂය 2020 ටං නය  ළ  ොසි ගණන 500,000 

කලෝහය නිකල් අවල්පිෙ ෛාවන් හ ඩය ප ති 7 ක් සහිෙ 

 ොසි වර්ගය 
සංසරණය සඳහා ෛන 

සමරු කාසි 
ද්ොරය ප ෙලි 
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වමහි පළමු සමරු කාසිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ අධිපති ගරු අජිත් නිෛාඩ් කබ්රාල් ම තිතුමා සහ වකාළඹ 

විශ්ෛ විද්යාලවේ උප කුලපති මහාචාර්ය චන්ිකා එන්. විජයරත්න මහත්මියවේ සහභාගීත්ෛවයන් ශ්රී ලංකා 

ජනාධිපති අතිගරු වගෝඨාභය රාජපක්ෂ ම තිතුමා වෛෙ 2022.03.21 ෛන දින ජනාධිපති වල්කම් කාර්යාලවේ 

දී නිල ෛශවයන් පිළිගන්ෛන ලදී. 

ෛයෛහාර මුද්ල් වද්පාර්ෙවම්න්තුෛ 

2022.03.21 



 

 
 

වමම කාසිය බලපත්රලාභී ෛාණිජ බ ංකු හරහා සංසරණයට නිකුත් කරනු ලබන අෙර ද් නට සංසරණවේ 

පෛත්නා අවනකුත් ෛයෛහාර මුද්ල් වනෝට්ටටු සහ කාසි සමඟ වගවීම් සඳහා භාවිො කළ හ කිය. 

 

ෛ ඩි විස්ෙර සඳහා: දුරකථක අංකය ෆ ක්ස් අංකය 

වයවහොර මුද්ල් කද්පොර්ෙකම්න්ුව 

ෛයෛහාර මුද්ල් අධිකාරී +94 11 247 7587 +94 11 247 7726 

අතිවර්ක ෛයෛහාර මුද්ල් අධිකාරී +94 11 247 7152 +94 11 247 7701 

විද් ු ත් ලිපිනය currency@cbsl.lk 

 

ෛයෛහාර මුද්ල් අධිකාරී 

ෛයෛහාර මුද්ල් වද්පාර්ෙවම්න්තුෛ 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුෛ 

අංක 30, ජනාධිපති මාෛෙ, 

වකාළඹ 1 
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